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“Não se trata de ter ideias. Se 
trata de fazer as ideias
saírem do papel.” —

Scott Belsky

O ano de 2021 trouxe muitos desafios e muitas
conquistas para a Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã.
Após ser inaugurada em um ano de bloqueios
decorrentes do Covid 19, e muitos projetos engessados
devido a situação que a pandemia causou na cidade,
estado, país e mundo; 2021 nasce para ser diferente e
comprovar a força e a garra do empreendedor
fraiburgunese.
Iniciando os trabalhos de aproximação e fortalecimento
do ecossistema regional de inovação, a Incubadora
Fraiburgo Terra da Maçã apostou na formação e
preparação das pessoas com espirito empreendedor.
Além de fomentar inúmeras ações de capacitação, bem
como, de participar de dezenas de outras , a Incubadora
Fraiburgo percebendo uma lacuna no processo de
incubação, trabalhou para viabilizar um processo de pré-
incubação, auxiliando empreendedores a colocarem suas
ideias em práticas: assim nasce o Cocreation lab
Fraiburgo, com recorde de inscrições e uma
porcentagem expressiva de concluintes desse processo.

O ano ainda proporcionou colher muitos dos frutos
plantados: além do volume significativo de empresas
incubadas, foi realizado a Feira da Inovação, em um
reflexo do fortalecimento do ecossistema de inovação
regional; e potencializado os espaços de formação e
capacitação. A Incubadora Fraiburgo fortaleceu também
sua presença na comunidade como uma alternativa
eficaz para empreender por resultados.
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EM PROCESSO 
DE INCUBAÇÃO

A Incubadora Fraiburgo encerra o ano com um total de 3
empresas incubadas e as demais estão em processo de
incubação:

1. AgroAI Tecnologias - Membros: Guilherme Piazza Ferreira;

2. BONAGREEN - Membros: Francieli Bonadiman, Ariel Bonadiman, Roberto

Bohmemberger, Lucas Devalieri, Cristina de Biazi;

3. Ateliê Carol Groth - Membros: Carol Groth;

4. Delícias da Tini - Membros: Luana Fátima Maciel Ribeiro, Eroni Francisca

Maciel;

5. Divina Farinha Café - Membros: Lívia Baldissera, Flávia Baldissera, Clair

Baldissera;

6. Equilíbrio - Membros: Cecília de Castilho Brandt;

7. Fazendinha Frutlife - Membros: Elisabete Zenere;

8. Toda Digital - Membros: Mariana Schurr;

9. Jamon Catarina - Membros: Daniel Soltoski, Rosenir Lúcia Dalanhol,

Marcos Gonçalves, Vanir Dalanhol Gonçalves;

10. Manzanas.app - Membros: Gilson Dias;

11. Fraibee - Membros: Gilberto Medeiros, Márcio Zonta e Gunther Maier;

12. SITIO VIVA BEM - Membros: Elionete, Márcio, Gustavo e Luana;

13. Projeto BioDiesel - Membros: Edson Silva;

14. Hospedagem para Animais - Membros: Micheli Lima;

15. KN Produções - Membros: Cristian e Marlon Oliveira;

16. Depiled - Membros: Angela Solanho;

17. Viver Saudável - Membros: Pablo Trindade.
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Na diretoria e conselhos da ACIAF a pauta: 
Incubadora Fraiburgo sempre esteve em 

evidência auxiliando dessa forma no 
planejamento estratégico

reuniões
Com o objetivo de realizar alinhamentos estratégicos, definir
iniciativas e projetos futuros, as reuniões da Incubadora
Fraiburgo Terra da Maçã foram cruciais para o andamento dos
trabalhos da entidade. Durante o ano de 2021, a gestora da
Incubadora e o diretor de Inovação e Tecnologia da ACIAF,
gestora da incubadora comandaram diversos encontros a fim de
traçar as ações que foram desenvolvidas
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Departamento de turismo e agronegócio da 
prefeitura traçando metas correlatas com a 
Incubadora

Reuniões com o executivo municipal a fim de 
estreitar as finalidades e objetivos e definir 

projetos futuros 

Reunião de alinhamento com o Sebrae a 
fim de definir a possibilidade de realização 
do Cocreation Lab em Fraiburgo



Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã

Comitê da 
incubadora 
fraiburgo
As entidades fraiburguenses estiveram envolvidas diretamente
na gestão da Incubadora Fraiburgo, por meio do Comitê da
Incubadora Fraiburgo. Reuniões mensais contaram com a
participação das seguintes entidades; IFC Fraiburgo, Senai
Fraiburgo, CDL Fraiburgo, Uniarp, ACIAF e Prefeitura. Dentre as
ações estratégicas alinhadas nos encontros estiveram o Painel
Multidisciplinar e a #DicadoComitê
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Uma das iniciativas propostas durante
os encontros do Comitê da Incubadora
Fraiburgo Terra da Maçã foi a
#DicadoComitê. Utilizando o capital
intelectual dos integrantes, a
proposta foi compartilhar dicas dos
mesmos nas redes sociais da
Incubadora. Dica de filme, livro, perfil
do instagram, frases de pensadores,
entre outros foram divulgados.

#DICADOCOMITÊ
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painel 
multidisciplinar
Os paineis multidisciplinares foram realizados mensalmente pelo
Comitê da Incubadora, sendo cada mês de responsabilidade de
um dos integrantes. A proposta era fomentar a capacitação,
treinamento e informação.
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pessoas estiveram participando dos 
paineis, entre encontros presenciais e 

online. Assuntos como gestão de 
pessoas, estratégicas profissionais, 

lean office, vendas e economia verde 
foram abordados durante os paineis.
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Divulgando os editais de fomento, a Incubadora
Fraiburgo promoveu a palestra abordando o edital
Inovatur II, parceria entre Fapesc e Santur. O palestrante
foi Leandro Hupalo e foi realizado na sede da Incubadora

Da palestra o resultado direto foi a seleção de dois
projetos para a fase de admissibilidade do edital e a 
conclusão com um projeto contemplado
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Workshop "Da ideia ao
negócio"
Devido a grande adesão de pessoas ao edital do
Cocreation Lab Fraiburgo, a Incubadora, no
sentido de assisti todo esse público,
desenvolveu o workshop "Da ideia ao negócio"
com o mentor Fábio Dutra. Durante todo um
dia, os participantes puderam conhecer mais e
colocar em prática em um workshop dinâmico e
prático. Cerca de 40 pessoas estiveram
participando desse momento de formação.
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No fomento ao conhecimento e capacitação, a
Incubadora Fraiburgo participou de lives e organizou
encontros online, bem como, foi parceiro de entidades no
fomento e ações nesse sentido

momentos de 
capacitação
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Parceira na palestra sobre PNL 
desenvolvido pelo Centro de 
Inovação de Videira

Participação na palestra de 
capacitação desenvolvida no 
Polo Inovale

Live de aniversário da 
Incubadora com a presença de 
Joni Hoppen

Ecossistema regional de 
inovação representada em aula 
realizada no Senac Videira

Gestora da Incubadora 
participando de live sobre 
Inovação promovido pela Uniarp

Participação em live promovida 
pela Fiesc abordando Rede de 
Inovação Faber UP



Com a adesão no programa Cocreation Lab, a Incubadora
Fraiburgo conquistou um feito inédito no estado: recorde
de inscritos. Para as 15 vagas disponiveis foram
registradas 30 inscrições. A grande adesão deu uma
perspectiva do poder empreendedor da comunidade local
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O lançamento do Cocreation Lab Fraiburgo foi
online com a presença do executivo municipal,
representantes do Cocreation Lab e da
Incubadora. No fomento as inscrições, ainda
houve a palestra com o idealizador do
Cocreation Lab Luiz Salomão Ribas Gomes
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trabalhos 
realizados
Durante cinco meses do projeto foram realizadas uma rotina intensiva de capacitações e
treinamento abordando : propósito, inovação, dna, pesquisa e swot, cocriação, marketing
digital, entre outros temas. Os encontros foram online e presenciais



Projetos e pessoas inscritas no
Cocreation Lab Fraiburgo



a viabilização do Cocreation Lab Fraiburgo se deu
também por meio da contribuição voluntária de
empresários que foram convidados para serem
mentores dos projetos pré-incubados. Nesse ensejo,
reuniões presenciais de alinhamento com esses
profissionais foram realizados, além de posterior
condução e auxilio dos mesmos aos projetos.
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Etapa que antecedeu a fase final, o pré-
pitch contou com a apresentação dos
cocreators a uma banca avaliadora. Na
oportunidade puderam aprimorar e
realizar os alinhamentos finais dos
seus projetos

1

PITCH FINAL
O pitch final foi a etapa concluinte
do Cocreation Lab Fraiburgo, onde
os cocreators apresentaram, foram
avaliados e receberam premiação de
acordo com suas classificações.

2
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pré-pitch
Etapa preparatória para a fase final, projetos
foram apresentados e puderam contar com a
contribuição dos empresários que integraram a
banca avaliadora.
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pitch final
Apresentação dos projetos participantes e
premiação dos melhores segundo avaliação de
banca composta para tal ocasião
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Workshop Lego Serius Play
A Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã realizou,
mais um workshop com foco na inovação.
Aberto para os integrantes do Cocreation Lab
Fraiburgo, o encontro reuniu pré-incubados e
mentores no tema Lego Serius Play, ministrado
do Maka Wender.

Através de uma metodologia própria o workshop

repassou ferramentas para criar, refletir, inovar e

aprender usando peças de Lego.Com o objetivo

de possibilitar uma compreensão geral do

processo de inovação, teorias e organizações de

gestão da inovação e fatores determinantes para

o estimulo ao processo, a metodologia Lego

Serius Play proporcionou uma forma criativa e

única de aprender, desafiando o status atual dos

negócios, identificando oportunidades por meio de

uma abordagem orientada ao uso de blocos.

De uma forma lúdica, o workshop ampliou

conhecimentos em Governança Estratégica de

negócios vivenciando através de práticas e

experiências compartilhadas as reais dificuldades

e soluções na adoção de um modelo de

posicionamento estratégico de mercado.
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Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã

Sessão de 
negócios
Promovido em parceria com a ACIAF e Sebrae, a Incubadora
desenvolveu em agosto uma sessão de negócios, no
Restauturane Fraiburguense, com a presença de cerca de 50
empresas. Na oportunidade foi possível a troca de cartões e a
apresentação dos mesmos.
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Durante a ExpoACIAF 2021 a Incubadora Fraiburgo
conduziu um relevante trabalho de apresentar a
comunidade e visitantes a inovação local e regional. Foi
desenvolvido a Feira da Inovação, com estandes de
empresas pré-incubadas e incubadas em Fraiburgo, bem
como, com espaço para as entidades integrantes do
Comitê da Incubadora e do ecossistema de inovação
regional, por meio das presenças do Centro de Inovação
de Videira, Polo Inovale de Joaçaba e Incubadora
Tecnológica de Luzerna
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Em parceria com a Associação dos Municípios
do Alto Vale do Rio do Peixe - AMARP, a
ExpoACIAF ainda sediou o Fórum de Inovação
que debateu o ecossistema regional de
inovação e as formas de fomento. Cases
regionais e indice de desenvolvimento também
estiveram sendo apresentadas.
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A Incubadora Fraiburgo por meio de
parcerias com o ecossistema regional
de inovação e entidades promoveu,
durante a ExpoACIAF 2021, seis
momentos de formação e
capacitação, movimentando cerca de
350 pessoas

PALESTRAS NA 
EXPOACIAF 2021
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A arte do Começo Carreira Profissional Estratégias sem blá 
blá blá e inovação 
sem mimimi

Inteligência 
Artificial aplicada à 
indústria

Inovação regional e 
o Vale do Silício

Futurismo

350
Pessoas capacitadas



visitas 
técnicas
Protagonizando um processo de aproximação, formação de parceiras e estratégias, diversas
visitas técnicas aconteceram durante o ano, tanto da Incubadora Fraiburgo, como no
recebimento de pessoas e entidades para conhecer o trabalho local.

Visita recebida do vice-prefeito e servidora 
de Herval D'Oeste

Visita ao Centro de inovação de Videira com 
reunião com Luiz Salomão Ribas Gomes

Visita de um dos mentores da Incubadora 
ao Centro de Inovação de Blumenau

Visita ao Centro de Inovação de Videira 
dando as boas-vindas a nova gestora

Visita ao Centro de Inovação de Joaçaba

Visita recebida do Centro de Inovação de 
Videira apresentando projeto Nascer

Visita a Incubadora Tecnológica de Luzerna Visita ao Polo Inovale de Joaçaba

Visita recebida do Núcleo de Jovens 
Empreendedores da ACIAF


